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M ě s t o   L i t o v e l 

 

Výpis usnesení  

 

z 59. schůze Rady města Litovel, konané dne 5. srpna 2021 

 

Číslo: RM/2026/59/2021 

Rada města Litovel neschvaluje zveřejnit záměr prodeje části pozemku parc.č. 1573/21, ostatní plocha,  

v k.ú. Litovel, o výměře cca 50 m
2
. 

 

Číslo: RM/2027/59/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o nájmu pozemku uzavřenou mezi městem Litovel a manžely M. a M. K. 

z Nové Vsi, na pronájem části pozemku parc.č. 186/4, o výměře 258 m
2
, na dobu neurčitou,  

za roční nájemné 12.100 Kč za účelem zajištění občerstvení pro návštěvníky přírodního zatopeného lomu  

v Nové Vsi u Litovle, v souladu se zveřejněným záměrem dle usn. RML č. 1889/54, v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2028/59/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím daru ve výši 5.000 Kč na organizační zajištění 18. ročníku nočního turnaje v malé kopané  

dne 6. 8. 2021 v Unčovicích.  

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí daru mezi městem Litovel a T. R., Unčovice,  

v předloženém znění a rozpočtovou změnu týkající se tohoto daru. 

 

Číslo: RM/2029/59/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 12.000 Kč na provoz a činnost Pony klubu v roce 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a spolkem Pony klub Olešnice, z. s.  

v předloženém znění, a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

 

Číslo: RM/2030/59/2021 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení č. RML/53/1853/2021 schválené na 53. schůzi rady konané dne 29. 4. 2021. 

b) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 

00 Brno, IČO: 27935311, DIČ: CZ27935311 a povinným městem Litovel zastoupeným starostou města jako 

vlastníkem pozemků parc.č. st. 214/2,  305/1,  305/6,  318/12,  318/13,  318/7,  510,  511/1,  515/4,  518/1,  518/3,  

519/1,  522/6, 1576/1,  1576/2,   1577/28,  1589/3,  1590/1,  1590/3,  1637/7,  1638/4,  1685/4,  1685/5,  st. 1760,  

st. 1761,  1802, 1888, 1889, to vše v k.ú. Litovel, obec Litovel zapsané na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro 

Olomoucký kraj, pro stavbu „REKO MS Litovel – Vítězná + 5, číslo stavby: 7700101439“, za cenu stanovenou 

podle sazebníku schváleného ZML, v předloženém znění. 
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Číslo: RM/2031/59/2021 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení č. RML/54/1918/2021 schválené na 54. schůzi rady města konané dne 20. 5. 2021. 

b) schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi oprávněným, tj. GasNet, s.r.o., sídlo: Klíšská 940/96, Klíše, 

400 01 Ústí nad Labem, zastoupeným společností GasNet Služby, s.r.o., sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice,  

602 00 Brno, IČO: 27935311 a povinným městem Litovel, zastoupeným starostou města jako vlastníkem pozemků 

parc.č. 330/3,  parc.č. 1577/29,  parc.č. 1577/1,  parc.č. 1577/13,  parc.č. 1577/28,  parc.č. 1584/3,  parc.č. 1802,  

parc.č. 1850,  parc.č. 1856, zapsaných na LV č. 10001, v k.ú. Litovel, obec Litovel, zapsané na LV č. 10001  

u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, pro stavbu plynárenského zařízení „REKO MS Litovel – Sušilova + 3, 

číslo stavby: 7700101382“ za cenu stanovenou podle sazebníku schváleného ZML, v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2032/59/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu mezi Správou silnic Olomouckého kraje, 

příspěvkovou organizací a městem Litovel na akci "Myslechovice - úprava návsi", v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2033/59/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení místa zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů. 

Smlouva bude uzavřena mezi městem Litovel a společností ECOBAT s.r.o., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2034/59/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Litovel a firmou MAD RECYCLING  

Česká republika, a.s. v předloženém znění. Předmětem smlouvy je likvidace papírového odpadu, který produkuje 

knihovna. 

 

Číslo: RM/2035/59/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Smlouvy o užití Ortofota České republiky mezi městem Litovel a GEPRO 

spol. s.r.o., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2036/59/2021 

Rada města Litovel schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce komunikace a chodníku  

v lokalitě Čihadlo v Litovli“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností STRABAG, a.s.,  

v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2037/59/2021 

Rada města Litovel 

a) revokuje usnesení Rady města Litovel č. 1993/58 ze dne 15. 7. 2021. 

b) schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci „Regenerace panelových sídlišť Uničovského předměstí 

v Litovli – V. etapa, ul. Gemerská“. Dodatek č. 1 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností STRABAG, a.s.,  

v předloženém znění. 
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Číslo: RM/2038/59/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo na akci „Sběrný dvůr Litovel,  

k.ú. Nasobůrky – stavební práce". Dodatek č. 4 bude uzavřen mezi městem Litovel a společností První KEY-STAV, 

a.s., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2039/59/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí důvodovou zprávu. 

b) schvaluje rozpočtové změny 65/2021/RM až 69/2021/RM dle důvodové zprávy. 

 

Číslo: RM/2040/59/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí průběžnou informaci o službách daňového poradenství. 

 

Číslo: RM/2041/59/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 34.866 Kč pro období do 31. 12. 2021 školního roku 2021/2022 

od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. 

b) souhlasí s přijetím účelově vázaného daru ve výši 53.193 Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 školního 

roku 2021/2022 od nadace Women for women pro Základní školu Litovel, Jungmannova 655, okres Olomouc. 

 

Číslo: RM/2042/59/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí informaci odboru MHaSI ve věci „Rekonstrukce Svatojánského mostu v Litovli, návrh možného 

řešení dopravy“. 

b) postupuje tento materiál Komisi pro dopravu k dalšímu projednání. 

c) ukládá MP Litovel zjistit četnost průjezdů na Svatojánském mostě v době, kdy bude zcela průjezdná ulice 

Dukelská. 

 

Číslo: RM/2043/59/2021 

Rada města Litovel nesouhlasí s umístěním stavby – provedením stavebních úprav na pozemcích parc.č. 1599/1, 

1599/2, 1599/3, v k.ú. Litovel, které jsou ve vlastnictví města Litovel, pro výstavbu nové prodejny Lidl  

na ul. Dukelská v Litovli.   

 

Číslo: RM/2044/59/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na projekční přípravu dobudování nového brouzdaliště pro děti na koupališti 

v Litovli se společností BAPO s.r.o. Rousínov, v předloženém znění. 

b) schvaluje rozpočtové opatření pro financování projektové dokumentace nového brouzdaliště na koupališti  

v Litovli. 
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Číslo: RM/2045/59/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí bilanci hospodaření v lesích za období leden až červen 2021 včetně plnění 

finančního plánu pro TS Litovel, p. o. 

 

Číslo: RM/2046/59/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 30. 6. 2021 pro TS Litovel, p. o. 

 

Číslo: RM/2047/59/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí účetní uzávěrku TS Litovel za II. Q/2021. 

 

Číslo: RM/2048/59/2021 

Rada města Litovel 

a) bere na vědomí zápis z jednání Komise prevence kriminality a BESIP ze dne 14. 6. 2021. 

b) schvaluje změnu zapisovatelky Komise prevence kriminality a BESIP - Mgr. Annu Lasovskou nahrazuje  

Mgr. Andrea Buchtová. 

 

Číslo: RM/2049/59/2021 

Rada města Litovel 

a) schvaluje zařazení žádosti o byt do Seznamu žadatelů o byt města Litovel. 

b) schvaluje zařazení žádosti o byt do Seznamu žadatelů o byt města Litovel v objektu č.p. 674/9 v Litovli,  

nám. Svobody (DPS). 

c) schvaluje návrh Bytové komise o přidělení bytu a souhlasí s uzavřením Smlouvy o jistotě a Smlouvy o nájmu 

bytu v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2050/59/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí zápis ze schůze Seniorklubu ze dne 13. 7. 2021. 

 

Číslo: RM/2051/59/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě uzavřené mezi městem Litovel  

a společností ELKOPLAST CZ, s.r.o. na akci „Sběrný dvůr Litovel, k.ú. Nasobůrky – stavební práce",  

v předloženém znění. 
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Číslo: RM/2052/59/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 14.000 Kč na organizační zajištění soutěže ve vaření kotlíkového guláše 

Masters of Litovel, která se uskutečnila dne 24. července 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a P. V., Litovel v předloženém znění  

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

 

Číslo: RM/2053/59/2021 

Rada města Litovel bere na vědomí předloženou informaci o stavu finančních prostředků na bankovních účtech 

města Litovel k 31. 7. 2021. 

 

Číslo: RM/2054/59/2021 

Rada města Litovel 

a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč na činnost spolku v roce 2021. 

b) schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litovel a SDH Březové v předloženém znění  

a rozpočtovou změnu týkající se této dotace. 

 

Číslo: RM/2055/59/2021 

Rada města Litovel schvaluje Smlouvu o dílo mezi objednatelem, tj. městem Litovel a zhotovitelem,  

tj. Mám přehled, s.r.o. se sídlem Leopolda Prečana 624, 783 72 Velký Týnec, IČO 02443996, v předloženém znění, 

podle které zhotovitel městu Litovel poskytne dodávku kamerového systému pod názvem „Modernizace a rozšíření 

kamerového systému“. Cena díla je ve výši 603.671 Kč vč. DPH. Předmět díla bude poskytnut ve lhůtě  

do 15. 10. 2021. 

 

Číslo: RM/2056/59/2021 

Rada města Litovel schvaluje uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na akci „Regenerace panelových sídlišť 

Uničovského předměstí v Litovli – V. etapa, ul. Gemerská". Dodatek č. 2 bude uzavřen mezi městem Litovel  

a společností STRABAG a.s., v předloženém znění. 

 

Číslo: RM/2057/59/2021 

Rada města Litovel 

a) byla seznámena s programem akce Litovelské slavnosti – EHD, která se koná dne 4. 9. 2021. 

b) schvaluje součinnost ve spolupráci s TS Litovel – zapůjčení zábran, výlepu plakátů zdarma a součinnost  

s úklidem během konání akce, součinnost TIC a MK Litovel – zdarma vstupné na radniční věž a zapůjčení mobiliáře 

MK (lavičky a sety). 

c) schvaluje vstupné zdarma do Muzea Litovel a na radniční věž v den akce. 

d) schvaluje výjimku z OZV č. 1/2016 O zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství v den 

konání akce do 22 hod. na náměstí Přemysla Otakara v Litovli. 

e) souhlasí se záborem náměstí Přemysla Otakara v pátek 3. 9. 2021 pouze některých vyhrazených parkovacích 

míst a v sobotu 4. 9. 2021 celého náměstí. 
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f) souhlasí s bezplatným zapůjčením tří reklamních stojanů od TS Litovel. 

g) souhlasí s dočasným umístěním panelů putovní výstavy „Má vlast cestami proměn 2021/2022“ na náměstí. 

 
              

 

 

 

               Viktor Kohout v. r.                         Mgr. Mirko Spurník v. r.                           

                  starosta města                                člen rady města 
  


